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             Secretaria Municipal da Educação

Memorando: 03/2019/SAE
Em 07 de janeiro de 2019.

Para: Equipes diretivas das EMEFs

Assunto: Procedimentos e orientações referentes à Alimentação Escolar

Senhores Diretores (as),

Ao cumprimentá-los, lembramos que um membro da equipe diretiva (diretor(a) ou vice

do turno da manhã ou tarde) deve ser o gestor da alimentação escolar. Todas as escolas deverão

informar o nome do gestor para o ano de 2019, mesmo que não tenha mudado em relação a 2018, via

e-mail até o dia 18 de fevereiro de 2019. 

O Gestor da Alimentação Escolar é responsável pelo controle da alimentação oferecida na

escola,  devendo  supervisionar  diariamente  o  trabalho  desenvolvido  pela(s)  merendeira(s)  e

principalmente o preenchimento da documentação de prestação de contas da Alimentação Escolar,

que é feita mensalmente, tendo total atenção principalmente quanto aos prazos de validade e uso

adequado dos alimentos, visto que os gêneros são adquiridos através de recursos públicos federais e

municipais. O Gestor será a pessoa referência da escola que o Setor da Alimentação Escolar terá

como prioridade de contato.

Estamos disponibilizando no Portal da Educação (https://educacao.caxias.rs.gov.br/), no link

Alimentação  Escolar,  os  cardápios a serem executados no primeiro semestre  do ano de 2019.

Também está disponível o receituário completo onde constam os ingredientes e o modo de preparo de

todas as preparações e uma lista de per captas, com a quantidade média de cada produto que deve

ser utilizada para os  alunos.  Ainda,  há  o  documento  “Instruções  Técnicas” contendo  todos  os

procedimentos de boas práticas de manipulação de alimentos que devem ser adotados na cozinha da

escola.  É  importante  que  as  merendeiras  tenham  esse  documento  impresso  e  disponível  para

consulta.

Os formulários atualizados de relatório de estoque, controle diário de refeições e calendário

de entrega dos gêneros pouco perecíveis também estão disponíveis. O cronograma de entrega dos

gêneros perecíveis será entregue diretamente para as merendeiras na capacitação oferecida pela

SMED.

Aproveitamos também para reforçar algumas informações de extrema importância no âmbito

da alimentação escolar, as quais seguem:

1. Cardápio

O cardápio deverá ser disponibilizado na cozinha, bem como no hall de entrada da escola ou

num local de ampla visibilidade por parte da comunidade.

É terminantemente PROIBIDO o uso de ovos crus na alimentação dos alunos (clara em neve,

RUA BORGES DE MEDEIROS, Nº 260 | (54) 3901.2323 | educacao.caxias.rs.gov.br



                   Município de Caxias do Sul
             Secretaria Municipal da Educação

maionese, adição de gema crua em preparações).

Quando no cardápio constar lentilha ou feijão com carne, significa que a escola deverá utilizar

as sobras de carne que eventualmente tiver, apenas para enriquecer a preparação. Não será enviado

um tipo de carne a mais exclusivamente para este tipo de preparação.

As crianças que necessitarem de alimentação diferenciada ou complementar à da escola

somente poderão ser atendidas mediante prescrição médica com indicação de patologia e dieta, sendo

que a mesma deverá ser preparada na escola e com os ingredientes fornecidos pela SMED. Uma

cópia do laudo médico deve ser encaminhada ao setor de alimentação escolar.

As sobras limpas de alimentos (da panela) de um turno podem ser reaproveitadas desde

que sejam refrigeradas imediatamente após o preparo em embalagens de plástico,  vidro  ou  inox

protegidas  com tampa ou filme plástico,  até o momento de servir, sendo fervidas antes de serem

oferecidas novamente aos alunos. Esta refrigeração não pode exceder 24 horas. Se o período para a

utilização for superior a 24h, as sobras deverão ser congeladas, sendo utilizadas no período mais curto

possível, ou seja, na próxima vez que tiver no cardápio. Saladas temperadas não devem ser

guardadas sob nenhuma hipótese. 

2. Educação alimentar e nutricional

A Lei N°13.666 de 16 de maio de 2018, inclui a educação alimentar e nutricional entre os

temas  transversais  a  serem  trabalhados  no  currículo  escolar.  Visando  o  cumprimento  da  lei,

solicitamos que as escolas que realizarem projetos envolvendo alimentação saudável e/ou alimentos

informem o Setor de Alimentação Escolar enviando um breve relatório sobre o projeto, a execução e a

conclusão por e-mail ou memorando. 

As escolas que desejarem palestras e/ou orientação nutricional aos alunos, pais e

responsáveis podem realizar a solicitação, sempre com antecedência, junto ao Setor de Alimentação

Escolar. Lembramos que essas atividades deverão estar inseridas em um projeto sobre o tema durante

as aulas. 

3. Alimentos externos

A comercialização de alimentos cujos componentes sejam comprovadamente prejudiciais  à

saúde é uma prática vedada nos estabelecimentos de ensino da rede municipal  de Caxias do Sul

determinada pela lei municipal nº 6.926, de 16 de dezembro de 2008. A Lei nº 13.027, de 16 de agosto

de 2008, também trata deste assunto no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

Além da lei municipal citar que alimentos com ingredientes prejudiciais à saúde não podem ser

comercializados nas escolas, a Vigilância Sanitária indica a necessidade de alvará de saúde para os

estabelecimentos que comercializam e manipulam alimentos.

Essa medida foi  adotada pois além do risco de intoxicação alimentar, com sintomas como

dores de cabeça e abdominais, vômito e diarreia, outros prejuízos podem ser causados à saúde das

crianças  e  adolescentes.  Sabe-se  que  o  consumo de  alimentos  ricos  em sódio  e/ou  açúcares  e
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gorduras  são  os  principais  responsáveis  pelo  aumento  considerável  das  doenças  crônicas  não

transmissíveis, como hipertensão, diabetes, hipercolesterolemias, obesidade, entre outras. 

Diante do exposto, as nutricionistas da SMED não se responsabilizam por alimentos servidos

no ambiente da escola que não tenham sido enviados às mesmas por este setor e que não façam

parte do cardápio da Alimentação Escolar. Assim, qualquer alimento servido, vendido ou distribuído aos

alunos  fora  do  cardápio  da  alimentação  escolar,  bem  como  o  que  for  preparado  com  gêneros

adquiridos pela escola ou provenientes de doações, será de responsabilidade da equipe diretiva e

das famílias dos estudantes (em caso de alimentos trazidos de casa).

4. Refeições

Os educadores devem acompanhar e orientar as crianças durante sua permanência no

refeitório para a realização da refeição e, caso desejarem se alimentar, devem receber as mesmas

preparações contidas no cardápio da escola. Cabe lembrar aos docentes que nestes momentos, os

mesmos estão em horário de trabalho e portanto, devem priorizar o atendimento das crianças. A

legislação referente ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)  não prevê a elaboração de

refeição especial, diferente da oferecida às crianças, bem como que sejam servidas refeições em

outros horários e local que não seja o refeitório, visto que a alimentação de professores e funcionários

deve acontecer como ato pedagógico. 

Os professores que desejarem trazer lanches ou refeições de casa deverão degustá-los

exclusivamente nos horários de intervalos e sem a presença das crianças durante o consumo dos

mesmos. Lembramos inclusive que o uso da geladeira e dependências da cozinha  para preparo ou

armazenamento de refeições particulares deve ser evitado. Quando extremamente necessário, deve

ocorrer de acordo com as boas práticas, ou seja, todos os itens devem ser identificados,

acondicionados em recipientes adequados e protegidos completamente, além de serem mantidos os

alimentos em geladeira pelo período permitido e dentro do prazo de validade. No caso de utilizar fogão

ou outro equipamento da cozinha para preparo, o acesso deverá ser feito mediante uso da touca

descartável e com as devidas rotinas de higiene durante e após a elaboração do alimento, a fim de

conservar o espaço limpo e organizado.

Da mesma forma, não deve ser permitido o consumo de lanches trazidos de casa e/ou

comprados, pelos alunos, no horário da Alimentação Escolar. Esses alimentos devem  ser

desincentivados visto que a escola supre a necessidade nutricional durante a permanência do aluno na

escola.  Lembramos  que  todos  os  alimentos  servidos  ou  oferecidos  na  escola,  fora  do  cardápio

determinado  pelo  setor  de  alimentação  escolar,  inclusive  festas  e  confraternizações  são  de

responsabilidade da equipe diretiva, devendo ser evitados.

Em relação ao lixo, informamos que as escolas devem dar o destino adequado (coleta seletiva

e orgânica). Quanto aos restos e sobras de alimentos, esses devem ser descartados no lixo também,

uma vez que é proibida a doação de quaisquer restos e sobras e a saída destes da escola para

serem destinados tanto à alimentação humana quanto a animal.  Além disso não é permitido doar
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alimentos recebidos através da Secretaria Municipal da Educação para crianças, professores,

funcionários ou qualquer pessoa que solicitar, uma vez que a escola será responsável pelo destino dos

mesmos, independente do consumidor final.

É vedado o recebimento de doação de alimentos à escola sejam esses produtos in natura,

alimentos preparados ou alimentos vencidos.

5. Cozinha

É terminantemente proibido adentrar na cozinha e permanecer nela sem a utilização de touca,

cobrindo  todo  o  cabelo.  As portas das cozinhas devem permanecer fechadas por dois motivos:

segurança das crianças e das merendeiras e controle higiênico-sanitário, impedindo, assim, a entrada

de insetos na cozinha. Uma alternativa é a confecção e instalação de porta de tela, o que tornaria

possível manter a porta principal aberta.

6. Prazo de Validade 

É proibido utilizar alimento vencido. Da mesma forma, é inaceitável que a escola permita

que o alimento tenha seu prazo de validade expirado em seu estoque. Assim, solicitamos que, ao

preencher mensalmente o Relatório de Alimentos em Estoque, os responsáveis (merendeiras e gestor

da alimentação escolar/direção) verifiquem a necessidade de agilizar o consumo dos itens com prazo

de validade a expirar em menos de 30 dias. Caso seja verificado que há produtos com essa validade,

deve-se proceder ao consumo imediato,  mesmo que seja necessário alterar o cardápio, ou até

mesmo incrementá-lo (justificando no controle diário). Além disso, caso a escola verifique que há uma

quantidade impossível de ser consumida dentro do prazo, essa deve solicitar IMEDIATAMENTE

remanejo junto ao Setor de Alimentação  Escolar, desde que a comunicação seja feita com

antecedência mínima de 30 dias do prazo de vencimento do produto.

7. Prestação de Contas

O preenchimento do Controle Diário de Refeições e do Relatório de Alimentos em Estoque é

um procedimento padrão, obrigatório para todas as escolas e deve ser entregue ao setor de

alimentação escolar sempre no último dia útil de cada mês. As escolas que possuem o Programa Prato

Limpo também seguirão os mesmos formulários das demais, porém diferenciando o cardápio oferecido

no café da manhã/ lanche da tarde e no almoço. Todos estes formulários foram atualizados em sua

estrutura e por isso, estão disponíveis no portal da educação para que sejam reproduzidos na escola

para envio ao setor nas datas especificadas no calendário de entregas que também segue anexo.

Os documentos acima mencionados devem estar com todos os campos de identificação

preenchidos: nome da escola, data, temperaturas dos  alimentos  quentes  e assinatura dos

responsáveis (cozinheira e direção), n° de refeições servidas, ingredientes e quantidades utilizados e

prazos de validade corretos.  As  informações  devem ser  fidedignas,  relatando  exatamente  o  que
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ocorreu na escola, não sendo, portanto, permitido o preenchimento antecipado dos documentos.

Controle diário de refeições: deve-se preencher diariamente. Descrever o cardápio

realmente realizado com as preparações oferecidas, inclusive aquelas que não estavam previstas em

cardápio, neste caso, sempre acompanhadas da justificativa. Informar o número de refeições

servidas, lembrando que neste campo devem ser incluídas as repetições realizadas, pois é com base

neste número que a escola recebe o rancho, adequado ao número de refeições servidas (e  não

conforme o número de alunos matriculados). 

No campo sobras limpas, deve-se descrever a quantidade de alimento que foi preparada,

mas não foi servida às crianças, nem exposta no balcão de distribuição (pode ser considerada a sobra

que ficou nas panelas). Esta sobra pode ser adequadamente armazenada, sob refrigeração e servida

para o próximo turno. 

Considera-se resto, o alimento servido ao aluno e desprezado pelo mesmo, sendo o alimento

que sobrou no prato e/ou a preparação exposta no balcão de distribuição que não foi consumida. Para

ambas mensurações deve-se utilizar a balança e anotar em gramas ou kg.

As temperaturas dos pratos quentes devem ser verificadas no momento em que os alimentos

estão sendo servidos e de maneira alguma podem ser estimadas. Devem ser registradas nos dois

turnos, não sendo necessário reescrever o nome da preparação, desde que seja respeitada a ordem

descrita no cardápio realizado.

Os ingredientes utilizados para realização do cardápio devem ser descritos no quadro de

gêneros alimentícios.  Existem formulários diferenciados para a Educação de Jovens e Adultos  e

Programa  Prato  Limpo. As escolas que possuem o Programa Prato Limpo devem preencher os

alimentos utilizados em todas as refeições do dia em um mesmo quadro.

 Deve-se informar a quantidade utilizada e o tipo do ingrediente, conforme modelo abaixo.

Nº alunos matriculados: 350      Data: 25/02/2013      Dia: segunda-feira
CARDÁPIO REALIZADO: Carreteiro, feijão, salada de repolho e banana.
TEMPERATURAS DOS ALIMENTOS (C°): Manhã 68°C e 72°C; Tarde 70°C e 78°C
nº refeições: 394          Sobras Limpas:  400g    Resto: 250g

Gênero
Quantidade

/ Tipo Gênero
Quantidade

/ Tipo Gênero
Quantidade

/ Tipo Gênero Quantidade/ Tipo

Achocolatado Cravo da índia Leite em pó Sal 300g

Açúcar Creme doce Lentilha Salsicha

Alho Creme vegetal Maionese Salsichão

Arroz 2 pacotes Doce de fruta Massa Suco 

Atum Doce de leite Milho Vinagre ½ xícara

Aveia Enriquecedor Mortadela
Tempero 
verde 1 maço

Biscoito Doce Ervilha
Óleo de 
soja Tomate

Biscoito 
Salgado Extrato de tomate Orégano Carne 12kg iscas

Bolo Farinha de Ovo Fruta 1 caixa de banana

RUA BORGES DE MEDEIROS, Nº 260 | (54) 3901.2323 | educacao.caxias.rs.gov.br



                   Município de Caxias do Sul
             Secretaria Municipal da Educação

mandioca

Café solúvel Farinha de milho Pão Vegetais 7 KG repolho

Relatório de Alimentos em Estoque: é composto por seis colunas que devem ser preenchidas

conforme as seguintes orientações:

Na primeira coluna correspondente à quantidade em estoque, deve-se preencher através da

contagem de todos os alimentos que estão em estoque no último dia do mês, considerando os pacotes

fechados. 

Na terceira coluna correspondente ao prazo de validade, deve-se informar para cada item em

estoque o mesmo. Caso houver mais de um prazo de validade para um mesmo alimento, deve-se

descrever as quantidades que possuem dentro de cada prazo, para melhor gerenciamento dos

alimentos. Lembrando que a organização do estoque deve respeitar o critério do PVPS (Primeiro que

Vence, Primeiro que Sai).

Na quarta coluna correspondente à quantidade em estoque no mês anterior, deve-se

preencher com a quantidade em estoque informada no relatório do mês anterior.

Na quinta coluna correspondente à quantidade recebida (rancho), deve ser preenchida com

as quantidades de alimentos recebidos na escola bimestral ou mensalmente para o preparo das

refeições. Com isso, as escolas que possuem o Programa Prato Limpo irão preencher esta coluna

mensalmente. No entanto, as demais escolas, que só recebem o rancho a cada dois meses, só irão

preencher esta coluna no mês que houver o recebimento. No mês seguinte, esta coluna virá zerada.

A sexta coluna, correspondente à quantidade consumida no mês, deve ser preenchida

através do resultado do seguinte cálculo: 

quantidade em estoque no mês anterior (A)+ quantidade recebida (se houver)(B) – quantidade em estoque (C)

Exemplo:

MÊS 1

Quantidade 
em estoque (C) Gênero Prazo de validade Quantidade em estoque 

no mês anterior (A)
Quant. Recebida

(rancho) (B)
Quant. Consumida

no mês 

10 Achocolatado em pó pct 1kg 01.08.2016 5 20 15 (5+20-10)

5 Açúcar pct 5kg 10.12.2017 2 12 9

13 Arroz pct 5kg 20.10.2016 2 24 13

0 Atum lata 170g 20.10.2018 5 0 5

20 Aveia 200g 10.08.2016 17 3 0

MÊS 2

Quantidade 
em estoque Gênero Prazo de validade  Quantidade em estoque 

no mês anterior  (MÊS 1)
Quant. Recebida

(rancho)
Quant. Consumida

no mês 

5 Achocolatado em pó pct 1kg 05.10.2016 10 0 5

1 Açúcar pct 5kg 07.02.2018 5 0 4

3 Arroz pct 5kg 17.12.2016 13 0 10
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0 Atum lata 170g 10.10.2018 0 0 0

2 Aveia 200g 07.11.2016 20 0 18

Esses documentos devem ser preenchidos com atenção, pois não podem haver divergências

entre o relatório de estoque e controles diários. A planilha de relatório de estoque deve ser preenchida

a partir da contagem do estoque, evitando divergências causadas por erro na contagem. Dessa forma,

não serão aceitas justificativas que alterem a quantidade em estoque na planilha, pois essa é uma

quantidade fixa da data da contagem.

 

8. Alterações de Perecíveis

Toda e qualquer solicitação de ALTERAÇÃO (redução, aumento ou cancelamento da entrega

de quaisquer gêneros alimentícios, sejam eles perecíveis ou pouco  perecíveis) nos pedidos de

alimentos deverá ser feita por e-mail ao Setor de Alimentação Escolar. 

Perecíveis: devem ser remetidas até     às     10h     de     QUINTA-FEIRA  , via  e-mail

(dmlibardi@caxias.rs.gov.br). As alterações são realizadas sempre para a entrega subsequente.

Solicitação de alteração entregue após o horário estipulado só será realizada na segunda entrega

subsequente. Não enviar pedidos de alterações de PERECÍVEIS no Relatório de Alimentos em

Estoque, bem como em quaisquer outros formulários.

Pouco perecíveis: As  entregas  ocorrerão  conforme  o  calendário  disponível  no  portal  da

educação. Pedidos extras serão atendidos conforme a disponibilidade dos itens e a real necessidade

nutricional dos alunos devidamente justificada por escrito e solicitada com no mínimo 10 dias de

antecedência, para que a entrega possa ser realizada a tempo.

9. Coleta de Amostras

Devem ser coletadas amostras de todos os alimentos (exceto biscoitos e flocos) e bebidas

servidos. A amostra deve ser identificada com etiqueta, indicando a preparação, data e turno. Deve ser

retirado no mínimo 100g de cada alimento/preparação. A embalagem deve ser lacrada e armazenada

sob refrigeração por 3 dias e após, descartada, conforme tabela abaixo:

Tabela: armazenamento de amostras – 72h em geladeira

Dia da coleta Dia de descartar

Segunda-feira Quinta-feira (fim do dia)

Terça-feira Sexta-feira (fim do dia)

Quarta-feira Segunda-feira (manhã)

Quinta-feira Segunda-feira (manhã)

Sexta-feira Segunda-feira (fim do dia)

10. Ratos e Infestações 
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 A cada seis meses deve ser realizada dedetização nas dependências da cozinha, refeitório e

estoque por empresa especializada, a fim de manter a periodicidade exigida na legislação, prevenindo

o aparecimento de ratos e insetos.  Caso haja evidência de presença  de  roedores  e insetos  nos

intervalos entre as dedetizações, solicitar imediatamente o serviço apropriado, através de empresa

especializada, para sua eliminação e proceder a higiene adequada do local.

11. Cuidados importantes

Em relação ao cozimento antecipado de alimentos de um turno para outro, os mesmos

devem ser feitos somente quando for incompatível a sua preparação no turno previsto. No caso de

saladas, os vegetais cozidos com antecedência devem ser temperados somente no momento de

servir. As demais preparações devem ser temperadas sempre no dia. O tempero tem seu sabor

potencializado durante a refrigeração, e predispõe à contaminação com maior facilidade por

incorporação de água em maior proporção. Após a cocção, os alimentos devem ser refrigerados

imediatamente em plástico, inox ou vidro tampados até o momento de serem servidos ou reaquecidos,

por no máximo 24 horas. Os alimentos prontos podem ficar somente até 30 minutos em temperatura

ambiente.

Embalagens plásticas como sacos de pães e de alimentos secos e sacolas de mercado não

podem ser reaproveitadas. Portanto, devem ser utilizados sacos virgens de freezer para congelar ou

refrigerar sobras de alimentos.

O descongelamento deve ser feito sempre em geladeira ou micro-ondas e nunca ao ar livre

ou em água, tanto corrente como parada. As embalagens somente devem ser abertas antes de irem à

panela, ou seja, após o descongelamento ser finalizado. O descongelamento também pode ser feito

em micro-ondas. O recongelamento (congelar novamente alimento que já tenha sido descongelado) é

uma prática proibida, pois possibilita o crescimento e desenvolvimento de microrganismos

prejudiciais à saúde.

As luvas de manipulação devem ser utilizadas apenas para preparar ou servir alimentos que já

estão prontos para consumo (frutas já lavadas, biscoitos, bolos e pães) e que necessitam de contato

manual sem passar por cozimento posterior.

Os alimentos nunca devem ser oferecidos diretamente na mesa (pães, biscoitos, etc) sem o

apoio de pratos. Caso os alunos coloquem os alimentos na mesa durante a refeição, esta deverá ser

sempre higienizada antes e após cada ocupação da mesa com solução de água clorada ou álcool.

A pessoa que realiza a distribuição deve utilizar luva ou algum utensílio (pegador) para não

tocar diretamente no alimento, no caso de pães, bolos, biscoitos e frutas que não serão aquecidos

após o contato manual.

As escolas que receberem a visita de fiscalização da Vigilância Sanitária, Conselho Regional

de Nutricionistas ou outra entidade similar, deverão comunicar e enviar ao Setor de Nutrição uma cópia

do relatório deixado pelos fiscais.

O  CAE  (Conselho  de  Alimentação  Escolar)  é  um  órgão  de  controle  social,  com  caráter
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fiscalizador que realiza visitas periodicamente nas escolas, observando todos os aspectos referentes à

alimentação escolar. Portanto é obrigação da escola receber os membros do CAE de maneira cordial e

permitindo acesso a cozinha e dependências. É importante que um membro da equipe diretiva assine

o relatório  de visita,  faça uma cópia para arquivar  na escola  e tome as providências necessárias

quando pertinente.

Sem mais, esperamos poder ter contribuído com estas informações e desde já ficamos à

disposição para mais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Adriele Lunelli             Ana Paula M. Marcon           Jéssica Ackermann         

                       Nutricionistas - Setor de Alimentação Escolar SMED
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